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[Закон о организацијама удруженог рада за студентски ста-
ндард, од 23. јуна 1978. године] 

 
На основу члана 359. тачке 9. Устава Социјалистичке Републике 

Србије, 
Председништво Социјалистичке Републике Србије донело је 
 

У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕНОГ 
РАДА ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 

Проглашава се Закон о организацијама удруженог рада за студент-
ски стандард, који је донела Скупштина Социјалистичке Републике Србије 
на седници Већа удруженог рада од 9. јуна 1978. године, на седници Дру-
штвено-политичког већа од 9. јуна 1978. године и на Заједничкој скупш-
тини републичких заједница основног образовања и физичке културе и 
Заједнице усмереног образовања за територију Републике од 16. јуна 1978. 
године. 

 
ПР број 25 
У Београду, 23. јуна 1978. године 
 
 

Председник Председник 
Скупштине СР Србије, Председништва, 
Душан Чкребић, с. р. Добривоје Видић, с. р. 

 
 

З А К О Н  

О ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕНОГ РАДА ЗА СТУДЕНТСКИ 
СТАНДАРД 

Члан 1. 

За обезбеђење смештаја, исхране, услова за задовољавање потреба 
студената у области културе, физичке културе, одмора и у другим облас-
тима, могу се оснивати организације удруженог рада за студентски ста-
ндард (даље: организације студентског стандарда). 
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Члан 2. 

Делатност студентског стандарда коју обавља организација сту-
дентског стандарда је од посебног друштвеног интереса. 

Члан 3. 

Организације студентског стандарда могу обављати делатност ако 
су обезбеђени одговарајући грађевински објекти, опрема и стручни кадар. 

Републички секретаријат за образовање и науку прописаће ближе 
услове из става 1. овог члана. 

Општински орган управе надлежан за послове образовања утврђује 
да ли су испуњени услови из ставова 1. и 2. овог члана. 

Члан 4. 

Оснивач организације студентског стандарда дужан је да, пре усва-
јања елабората о друштвено-економској оправданости оснивања организа-
ције, прибави мишљење скупштине међуопштинске регионалне заједнице 
на чијем се подручју ова организација оснива, односно Скупштине града 
Београда када се организација оснива на територији Града Београда, зајед-
ница високошколских организација Србије и Савеза социјалистичке омла-
дине Србије. 

Оснивач је дужан да пре усвајања елабората о друштвено-
економској оправданости оснивања организације студентског стандарда 
прибави и сагласност одговарајуће заједнице усмереног образовања. 

Мишљења и сагласност у смислу ставова 1. и 2. овог члана осни-
вач је дужан да прибави и у случају изградње новог дела организација као 
и у случају промене њене делатности. 

Члан 5. 

Организација студентског стандарда самоуправним општим актом 
уређује начин обављања своје делатности као и услове за коришћење сво-
јих услуга, у складу са друштвеним договором о студентском стандарду и 
самоуправним споразумом о питањима из области студентског стандарда 
који закључе Заједница усмереног образовања за територију Републике, 
Савез социјалистичке омладине Србије, организација студентског ста-
ндарда и њен оснивач као и организације и заједнице које учествују у обе-
збеђивању услова за рад организације студентског стандарда. 
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Организација студентског стандарда може, под условима и на на-
чин предвиђен општим актом организације, пружити услуге и лицима која 
нису студенти. 

Скупштина међуопштинске регионалне заједнице, односно Скуп-
штине града Београда даје сагласност на одредбе општег акта организаци-
је студентског стандарда којим се уређује коришћење услуга те организа-
ције. 

Члан 6. 

У одлучивању о пословима одређеним овим законом у организаци-
ји студентског стандарда учествују представници оснивача, одговарајуће 
заједнице усмереног образовања и других заинтересованих самоуправних 
интересних заједница, универзитета, Заједнице виших школа Србије и од-
говарајуће организације Савеза социјалистичке омладине Србије (даље: 
представници друштвене заједнице) и студенти. 

Састав, број и начин учешћа представника друштвене заједнице и 
студената у одлучивању о пословима организације студентског стандарда 
утврђених овим законом, органи и организације који именују, односно де-
легирају представнике друштвене заједнице, као и време на које се они 
делегирају, односно именују, утврђују се споразумом који закључују орга-
низација студентског стандарда, скупштина општине, заједница усмереног 
образовања и Савеза социјалистичке омладине Србије. 

Споразумом из става 2. овог члана могу се одредити органи и ор-
ганизације који именују, односно делегирају представнике друштвене за-
једнице по претходно прибављеној сагласности тих органа, односно орга-
низација. 

Када је оснивач организације студентског стандарда Република, 
споразум из става 2. овог члана закључује Извршно веће Скупштине Соци-
јалистичке Републике Србије. 

Укупан број представника друштвене заједнице и студената који 
учествују у одлучивању о питањима одређеним овим законом у организа-
цијама студентског стандарда не може бити већи од броја радних људи 
организације студентског стандарда. 

Члан 7. 

Представници друштвене заједнице и студенти учествују у: 
1. утврђивању предлога статута организације студентског стандар-

да у делу којим се уређују питања од посебног друштвеног интереса; 
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2. утврђивању предлога самоуправног споразума из члана 5. однос-
но споразума из члана 6. овог закона, као и споразума о основама плана 
организације студентског стандарда; 

3. доношењу плана организације студентског стандарда и финан-
сијског плана у делу којим се утврђује основна намена коришћења сред-
става; 

4. утврђивању предлога о статусним променама организације; 
5. утврђивању предлога општег акта којим се уређују услови за из-

вршавање послова односно радних задатака; 
6. усвајању извештаја о раду и завршног рачуна организације. 
Споразумом из члана 6. став 2. овог закона могу се поред послова 

из става 1. овог члана утврдити и други послови организације студентског 
стандарда у чијем одлучивању учествују студенти. 

Члан 8. 

Одлука о питањима из члана 7. овог закона донета је када се за њу 
изјасни већина укупног броја делегата представника друштвене заједнице, 
већина укупног броја делегата радника организације студентског стандар-
да и већина укупног броја делегата студената. 

Члан 9. 

У закључивању самоуправног споразума о основама и мерилима за 
утврђивање материјалних трошкова и амортизације основних средстава 
организације студентског стандарда учествују и студенти корисници услу-
га на начин предвиђен споразумом из члана 6. овог закона. 

Члан 10. 

За инокосног пословодног органа, односно председника колегијал-
ног пословодног органа у организацији студентског стандарда може бити 
именовано лице које има високу школску спрему. 

Статутом организације студентског стандарда одређују се и други 
услови које мора испуњавати лице које се именује за инокосног пословод-
ног органа односно представника колегијалног пословодног органа. 

Члан 11. 

Конкурсну комисију за именовање инокосног пословодног органа 
и колегијалног пословодног органа организације студентског стандарда 
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чини једнак број представника радника организације студентског стандар-
да и синдиката и исти толики број представника друштвене заједнице иза-
браних у складу са законом. 

Број чланова конкурсне комисије се утврђује статутом организаци-
је студентског стандарда. 

Члан 12. 

Орган управљања организације студентског стандарда подноси го-
дишњи извештај о раду организације одговарајућој заједници усмереног 
образовања и оснивачу. 

Члан 13. 

Органи организације студентског стандарда дужни су да обавеш-
тавају студенте – кориснике услуга о пословању организације кад је то од 
утицаја на коришћење услуга и на остваривање права студената у органи-
зацији студентског стандарда. 

Начин, рокови и друга питања о којима се обавештавају студенти 
уређују се статутом организације студентског стандарда. 

Члан 14. 

Оснивач организације студентског стандарда даје мишљење о пре-
длогу статута организације студентског стандарда. 

Члан 15. 

Постојеће организације студентског стандарда дужне су да усагла-
се своју организацију и рад са одредбама овог закона до краја 1978. године. 

Члан 16. 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о студент-
ским установама ("Службени гласник СРС", бр. 26/68 и 25/75). 

Члан 17. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Слу-
жбеном гласнику Социјалистичке Републике Србије". 

 
[Службени гласник СР Србије, 34(1978), 28, стр. 1645-1646] 




